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वोनेयी शंव  



कोणे एके काऱी एक भाणूव फामको आणण 
तीन भुरांवश याशात शोता.  

ते वलवजण जंगराच्मा टोकारा अवरेल्मा 
एका झोऩडीत याशामच.े  

वगळ्मात धाकट्मा भुरारा रोक 
‘मेडाफागडा’ म्शणामच.े तो त्माच्मा इतय 
बालांइतका शुळाय नवल्माभुऱे वगऱे त्मारा 
शवामच ेदेखीर.  

एके ददलळी वलावत भोठ्मा भुरारा वयऩण 
आणामरा जंगरात जालं रागरं. त्मारा ऩयत 
मामरा ऩुष्कऱ लेऱ रागणाय शोता म्शणून आईने 
त्मारा भधल्मा लेऱच्मा खाण्मावाठी एक केक 
आणण लाईनची फाटरी ददरी.   



जंगरात गेल्मालय थोयल्मारा एक फुटका 
म्शाताया बेटरा.  

“भरा पाय बूक रागरी आशे आणण 
तशानवुद्धा”  फुटका म्शाताया म्शणारा. “भरा 
तुझ्माकडच्मा केकचा एक तुकडा आणण 
लाईनचा एक घोट देळीर?”  

“भुऱीच नाशी,” थोयरा म्शणारा. “तुरा 
ह्मातरं देत फवरो तय भाझ्मावाठी 
काशीच उयणाय नाशी. जा इथनू”  

अव ंम्शणून तो आऩल्मा कुऱ्शाडीन ंएक 
भोठं झाड तोडू रागरा.  



रलकयच त्माच्मा शातातून कुऱ्शाड ननवटून 
शातारा इजा झारी आणण भरभऩट्टी कयामरा 
त्मारा घय गाठालं रागरं.  

भग भधरा भुरगा वयऩण आणामरा 
जंगरात गेरा. आईनं बालाप्रभाणेच त्माराशी 
भधल्मा लेऱच्मा खाण्मावाठी एक केक 
आणण लाईनची फाटरी ददरी.  

ऩुन्शा एकदा तो फुटका म्शाताया नतकड े
अलतयरा आणण त्मानं केकचा एक तुकडा 
आणण लाईनचा एक घोट भागगतरा.  



 भधराशी थोयल्मावायखाच स्लाथी शोता.  

“तुरा ह्मातरं देत फवरो तय भाझ्मावाठी 
ककती कभी उयेर,” तो म्शणारा. “जा फघू 
इथनू. भरा त्राव देऊ नकोव.”  

इतकं दषु्टऩणे लागल्माफद्दर त्माच्मा 
बालावायखीच त्माराशी ताफडतोफ शळषा 
झारी.   

त्मानं राकूड तोडामरा वुरुलात कयताच 
त्माच्मा शातातून कुऱ्शाड ननवटरी आणण 
ऩामारा जखभ झारी. वयऩण न घेताच तो 
रंगडत घयी गेरा.  



“फाफा,” मेडाफागडा म्शणारा. “भी जाऊ वयऩण 
आणामरा?”  

“छे, छे,” लडीर म्शणारे. “तुरा कुऱ्शाड कळी 
चारलामची आणण जंगरात कव ंकाभ कयामच ं
ठाऊक नाशी. आधीच तुझ्मा दोन्शी भोठ्मा 
बालांनी रागून घेतरंम. त्मात तुरा जाऊ ददरं 
तय वंकटच ओढलून घेतल्मावायख ंआशे.” 

“जाऊ द्मा ना भरा फाफा,” मेडाफागडा ऩुन्शा 
म्शणारा. “भरा नक्की जभेर.” 

ळलेटी लडडरांनी त्मारा ऩयलानगी ददरी आणण 
मेडाफागडा ननघारा. शळऱा ऩाल आणण कडू 
बफमयची एक फाटरी वोडून त्मारा दवुयं 
काशीच फयोफय नेता आरं नाशी. घयात आता 
केक ककंला लाईन काशीच शळल्रक नव्शतं.  



मेडाफागडा जंगरात ऩोचतो न ऩोचतो तोच 
त्मारा तो फुटका म्शाताया बेटरा.  

“भी खऩू बूकेरेरा आणण तशानरेरा आशे,” तो 
म्शणारा. “भरा तुझ्माकडच्मा केकचा एक 
तुकडा आणण लाईनचा एक घोट देळीर?”  

“भाप कया शं,” मेडाफागडा म्शणारा, 
“भाझ्माकड ेपक्त शळऱा ऩाल आणण कडू 
बफमय आशे. तुम्शारा चारणाय अवेर तय 
आऩण त ेलाटून खाऊ.”  



ते एकत्र जेलामरा फवरे तेव्शा शळळ्मा 
ऩालाच ंरूऩांतय रुवरुळीत केकभध्मे आणण 
बफमयच ंरूऩांतय लाईनभध्मे झाल्माच ं
मेडाफागड्मारा ददवरं.  

त्मांच ंखाऊन झाल्मालय तो फुटका 
म्शाताया म्शणारा, “तू तुझ्माकडच ंखाण ं
एलढं भनाऩावून भाझ्माफयोफय लाटून 
घेतरंमव म्शणून आता भी तुरा फषीव 
देणाय आशे.”  

त्मानं एका झाडाकड ेफोट दाखलरं. “ते 
नतकडच ंझाड तोड म्शणज ेतुरा काशीतयी 
शभऱेर आणण त्मानं तुझं नळीफ उजऱेर.”   



मेडाफागडा कुऱ्शाड उचरून ते खाव झाड 
तोडामच्मा काभारा रागरा.   

झाड उखडल्मालय त्माच्मा भुऱाळी एक वुयेख 
वोनेयी शंव फवरेरा त्मारा ददवरा. त्माच े
ऩंख ळुद्ध वोन्माच ेशोते.  

मेडाफागड्माने काऱजीऩूलवक त्मा शंवारा 
उचररं. भग यात्र काढामरा म्शणून घयी 
जामच्मा ऐलजी तो जलऱच्माच एका 
धभवळाऱेत गेरा. झोऩामरा जामच्मा आधी 
त्मानं त्मा शंवारा अगदी जऩून गोठ्मात 
ननजलरं.  



धभवळाऱेच्मा भारकारा तीन भुरी शोत्मा. 
त्मांना जेव्शा तो शंव ददवरा तेव्शा 
प्रत्मेकीरा त्माच ंएक वोनेयी ऩीव 
शभऱलामची इच्छा झारी.  

वलावत आधी थोयरी गोठ्मात गेरी आणण 
नतनं एक ऩीव उऩटामचा प्रमत्न केरा. भग 
काम आश्चमव! नतरा नतथनू फाजूराच शोता 
मेईना.  

नतच्मा इतय दोन फदशणींनी मेऊन नतरा भदत 
कयामचा प्रमत्न केरा. भात्र जवा त्मांनी 
आऩल्मा थोयल्मा फदशणीरा स्ऩळव केरा तळा 
त्मा दोघीशी नतरा घट्ट गचकटून फवल्मा. नतघींना 
ती यात्र एकभेकींना आणण शंवारा गचकटून 
गोठ्मात काढाली रागरी.  



दवुऱ्मा ददलळी वकाऱी मेडाफागडा आरा 
आणण शंवारा काखोटीरा भारून ननघारा. 
त्मा ऩाखयारा आणण एकभेकींना अजूनशी 
गचकटून फवरेल्मा त्मा तीन भुरी त्मारा 
ददवल्माच नाशीत. त्माशी त्माच्मा भागोभाग 
ननघाल्मा.  

मेडाफागड्माच्मा भागोभाग धडऩडत जात 
अवतानाच त्मांना एक धभवगुरू बेटरे. 
मेडाफागड्माच्मा भागोभाग अव ंधालत जाण ं
फयोफय नव्शे अव ंम्शणत त्मांनी त्मांना थांफलामचा 
प्रमत्न केरा ऩण ते शी त्मांना गचकटून फवरे 
आणण त्मांनाशी त्मांच्मा भागोभाग जालं रागरं.  



अळी शी लयात गालातून जात अवताना 
मेडाफागडा आणण तीन भुरींच्मा भागोभाग 
जाणाऱ्मा धभवगुरूरा ऩाशून चचवचा अगधकायी 
आश्चमवचकीत झारा.  

त्मानं धभवगुरूरा भोठ्मांदा ओयडून वांगगतरं, 
“आज दऩुायी तुरा एका नाभकयण 
वभायंबारा जामचमं, वलवरू नकोव,” फोरता 
फोरता त्मानं धभवगुरूच्मा कोटाची फाशी 
ऩकडरी. तोशी घट्ट गचकटून फवरा आणण 
त्माराशी त्मांच्मा भागोभाग जाणं बाग 
ऩडरं.  

मेडाफागडा आणण वोनेयी शंवाच्मा भागोभाग ते 
वगऱे ऩुढे ननघारे. लाटेत त्मांना दोन ळतेकयी 
ळतेात नांगयणी कयताना ददवरे.  



“आम्शारा भदत कया,” धभवगुरू आणण चचव 
अगधकायी दोघेशी एकवुयात ओयडरे.  

दोघे ळतेकयी शातातरी पालडी टाकून भदतीरा 
धालरे. त्मांनी गचकटरेल्मा रोकांना ओढून दयू 
कयामचा प्रमत्न केरा ऩण तेशी घट्ट गचकटून 
फवरे.  

आता ह्मा रशानळा लयातीत वात भाणव ं
झारी शोती. वगऱेजण त्मा वोनेयी शंवारा 
घट्ट गचकटून फवरे शोते. मेडाफागडा भात्र 
भजेत त्मा शंवारा घेऊन ननघारा शोता. 
काशीतयी गडफड अवल्माच ंत्माच्मा 
रषातशी आरेरं ददवत नव्शतं.  



आऩण कुठे चाररोम ते काशी मेडाफागड्मारा 
वभजत नव्शतं.  शंव काखोटीरा भारून तो 
नुवताच चारत यादशरा.  

दऱ्मा-खोऱ्मातून, ळतेांतून तो आऩरा शंव 
घेऊन चाररा शोता. त्मांनी ककतीतयी ळशयं 
आणण गालं ओरांडरी. जजथे जातीर नतथ े
रोक आश्चमवचककत शोऊन ह्मा लयातीकड े
फघत याशामच.े 

अखेय, ददलव भालऱता भालऱता त्मांना एका 
टेकडीच्मा भाथ्मालय एक भोठं ळशय लवरेरं 
ददवरं.  



मेडाफागड्मानं त्मा ळशयाकड ेजामच ंठयलरं. 
भग काम ! त्मा रशानळा लयातीराशी 
त्माच्मा भागोभाग जाण ंबाग ऩडरं.  

ह्मा ळशयात एक याजा याज्म कयत शोता. 
त्मारा एक भुरगी शोती. ती बफचायी याजकुभायी 
आमुष्मात कधीच शवरी नव्शती आणण त्माभुऱे 
ते वंफंध ळशयच दुुःखी आणण उदाव शोऊन गेरं 
शोतं.  

याजारा आऩल्मा भुरीची पाय काऱजी लाटत 
अव.े जो कोणी नतरा शवलून दाखलेर त्मारा 
नतच्माळी रग्न करून मुलयाज शोता मेईर अव ं
त्मानं जाशीय करून टाकरं.   



मेडाफागडा ळशयाजलऱ आरा तवं त्मारा 
याजाच्मा घोऴणेफद्दर वभजर.ं तो आऩरी 
लयात घेऊन थेट भशाराकड ेगेरा.  

याजकुभायी णखडकीतून खारी फघत फवरी 
शोती. ती पाय दुुःखी ददवत शोती.  

मेडाफागडा, तो शंव आणण त्माच्मा 
भागोभाग मेणायी ती वात जणांची लयात 
फघता षणीच याजकुभायी शवामरा रागरी. 
नतरा इतकं शव ूआरं, इतकं शव ूआरं की 
थांफेचना.  



याजकुभायीच्मा शवण्मानं चटूेक उतयरं 
आणण वोनेयी शंवारा गचकटून फवरेरे 
वातशी जण भोकऱे झारे. ताफडतोफ ते 
आऩाऩल्मा घयी जामरा ननघारे.  

तो वोनेयी शंव काखोटीरा भारून 
मेडाफागडा भात्र थेट याजाकड ेगेरा आणण 
त्मानं फषीवाची भागणी केरी. 
याजकुभायीळी रग्न कयण्माची भागणी !  



आऩरी भुरगी शवामरा रागल्माभुऱे 
याजारा खऩू आनंद झारा शोता खया 
ऩण मेडाफागड्मावायख्मा पाटक्मा 
राकूडतोड्माळी नतच ंरग्न करून 
द्मामची त्माची भुऱीच इच्छा नव्शती.   

“इतक्मा रगेच नाशी कयता मेणाय,” 
याजा म्शणारा. “भाझ्मा तऱघयातरी 
वगऱी लाईन वऩऊन टाकू ळकेर अळा 
एका भाणवारा आधी इकड ेघेऊन मे.”  

मेडाफागड्मारा रगेच फुटक्मा 
म्शाताऱ्माची आठलण झारी आणण तो 
जंगराकड ेननघारा. जजथे त्मारा तो 
वोनेयी शंव वाऩडरा शोता त्माच 
दठकाणी एक अनोऱखी भाणूव फवरेरा 
ददवरा. तो पाय दुुःखी ददवत शोता.  

“काम झार?ं” मेडाफागड्मानं वलचायरं  

“भरा खऩू खऩू तशान रागरी आशे,” 
तो अनोऱखी भाणूव म्शणारा.  



“भी तुरा भदत करू ळकतो,” मेडाफागडा 
म्शणारा. “चर भाझ्माफयोफय. तुरा अख्ख ं
तऱघय बरून लाईन प्मामरा देतो.”  

ते याजाच्मा भशारात गेरे. तो अनोऱखी 
भाणूव फवरा आणण ऩीत वुटरा, ऩीतच 
वुटरा.  

त्मा ददलळी वूमावस्ताच्मा आत याजाच्मा 
तऱघयातरं प्रत्मेक वऩऩं रयकाभं झारं शोतं. 
ऩुन्शा एकदा मेडाफागडा याजाकड ेगेरा आणण 
त्मानं याजकुभायीळी रग्न रालून देण्माची 
भागणी केरी.  



“नाशी,” याजा म्शणारा. आऩल्मा भुरीनं 
इतक्मा वाध्मा भाणवाळी रग्न कयाल ंशे 
अजूनशी त्मारा भान्म नव्शतं. “आता एका 
ददलवात डोंगयएलढा ऩाल खाऊ ळकेर 
अळा भाणवारा घेऊन मे.”  

जयाशी लेऱ न दलडता मेडाफागडा थेट 
जंगरातल्मा त्मा दठकाणी गेरा. 
ह्मालेऱेव देखीर त्मारा एक भाणूव 
बेटरा. डफाबय ऩाल खाऊनशी अजून 
आऩल्मारा खऩू खऩू बूक अवल्माच ंतो 
वांगत शोता.   



शे ऐकून मेडाफागडा खळू झारा. तो 
म्शणारा, “भी तुरा भदत कयतो. चर 
भाझ्माफयोफय. तुरा डोंगयाएलढा ऩाल खाऊ 
घारतो.” 

त ेऩुन्शा भशारात आरे. याजाच्मा 
स्लमंऩाक्मांनी वंफंध ळशयातरं ऩीठ गोऱा 
करून इतका ऩाल बाजून ठेलरा शोता की 
भशारावभोय ऩालाचा भोठा डोंगय तमाय 
झारा शोता.  



जंगरातून आरेल्मा त्मा भाणवानं खचुी ककंला 
वाधी थाऱी शभऱेऩमतंशी लाट फनघतरी नाशी. 
उभ्मा-उभ्माच तो खाण्मालय तुटून ऩडरा.  

ऩालाची एकेक रादी तो खाऊन वंऩलू रागरा. 
ळशयातरे रोक टकाभका फघतच यादशरे. त्माच्मा 
याषवी बुकेच ंनलर कयत यादशरे.   

वूमव भालऱू रागरा तेव्शा तो ऩालाच ेळलेटच े
काशी कण वंऩलत शोता. मेडाफागड्माच े
आबाय भानून तो आरा तवा नाशीवा झारा.  



मेडाफागडा ऩुन्शा एकदा याजाकड ेगेरा आणण 
त्माने नतवऱ्मांदा आऩल्मा शोणाऱ्मा नलयीची 
भागणी केरी.  

ऩुन्शा एकदा याजाने नकाय ददरा. ह्मालेऱेव 
तो म्शणारा, “भाझ्मावाठी अव ंजशाज घेऊन 
मे जे जशभनीलयशी चारेर आणण वभुद्रालयशी. 
भगच भी तुरा भाझी भुरगी देईन.”  

ऩुन्शा एकदा मेडाफागडा जंगराकड ेननघारा. 
ह्मालेऱेव त्मारा तो फुटका म्शातायाच बेटरा. 
त्मान ंऩूली त्मा म्शाताऱ्माफयोफय ऩाल लाटून 
खाल्रा शोता.  



आऩल्मालय आरेल्मा ह्मा नतवऱ्मा 
काभगगयीफद्दर मेडाफागड्मानं म्शाताऱ्मारा 
वांगगतरं.  

फुटका म्शाताया म्शणारा, “भी तुझ्मावाठी 
लाईन प्मामरो, ऩाल खाल्रा आणण आता 
भी तुरा शे अव ंजशाजशी आणून देणाय 
आशे. कायण, तू भाझ्माळी अत्मंत 
दमाऱूऩणे लागरा आशेव.” 

ह्मालेऱेव मेडाफागड्मारा भशाराकड े
चारत जालं रागरं नाशी. तो जशाजालय 
चढरा आणण ननघारा.  



ते वुंदय जशाज जेव्शा याजाच्मा भशाराऩाळी 
ऩोशोचरं तेव्शा तू आता याजकुभायीळी खळुार 
रग्न करू ळकतोव अव ंयाजानं 
मेडाफागड्मारा वांगगतरं.  

मेडाफागडा एक चांगरा मुलयाज झारा आणण 
दोघे खऩू वुखात यादशरे.  

भशाराच्मा एका कोऩऱ्मात वोनेयी शंवावाठी 
एक खाव घय तमाय केरं शोतं. तो फुटका 
म्शाताया भात्र ऩुन्शा कधीच कोणारा ददवरा 
नाशी.  

समाप्त 


